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Geachte Confrater, 

 

 

Betreft: Interpretatie van de Europese auditverordening in 

samenhang met de norm inzake de toepassing van ISQC 1 

in België – opdrachtgerichte kwaliteitsbeoordeling van 

financiële overzichten van organisaties van openbaar belang 

 

Zoals vermeld in Mededeling 2017/05: Impact van de wet van 7 december 

2016 en van de audithervorming op de organisatie van het 

bedrijfsrevisorenkantoor, heeft de Europese auditverordening2 (artikel 8) de 

opdrachtgerichte kwaliteitsbeoordeling voor de controles van financiële 

overzichten van alle organisaties van openbaar belang verplicht gesteld. Deze 

opdrachtgerichte kwaliteitsbeoordeling is een procedure die identiek is aan 

deze vereist door paragraaf 35 van ISQC 1 en door paragraaf 19 van ISA 220, 

Kwaliteitsbeheersing voor een controle van financiële overzichten, die beide 

verplicht van toepassing zijn op de controles van financiële overzichten van 

beursgenoteerde vennootschappen. 

 

Zoals vermeld in paragraaf 3 van de Norm van 2014 inzake de toepassing van 

ISQC 1 in België: 

“Wanneer de bedrijfsrevisoren dienen te voorzien in beleidslijnen en 

procedures op grond waarvan vereist is dat een opdrachtgerichte 

kwaliteitsbeoordeling wordt verricht voor alle controle- en beoordelings-

opdrachten betreffende de financiële overzichten van beursgenoteerde 

entiteiten, betreft het de vennootschappen waarvan de effecten zijn toegelaten 

tot de verhandeling op een gereglementeerde markt in de zin van artikel 4 van 

                                                                        
1 Via adviezen ontwikkelt het Instituut de rechtsleer inzake de audittechnieken en de goede 

toepassing door de bedrijfsrevisoren van het wettelijk, reglementair en normatief kader dat 

de uitoefening van hun beroep regelt (art. 31, § 7 van de wet van 7 december 2016 tot 

organisatie van het beroep van en het publiek toezicht op de bedrijfsrevisoren); enkel de 

normen en aanbevelingen zijn bindend.   
2 Verordening (EU) nr. 537/2014 van 16 april 2014 betreffende specifieke eisen voor de 

wettelijke controles van financiële overzichten van organisaties van openbaar belang en tot 

intrekking van Besluit 2005/909/EG van de Commissie. 
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het Wetboek van vennootschappen, alsook de op een niet-gereglementeerde 

markt genoteerde vennootschappen.”. 

Onverminderd deze bepaling en teneinde te voldoen aan de eisen van artikel 8 

van de Europese verordening is de Raad van het IBR van oordeel dat de 

bedrijfsrevisoren  ISQC 1 moeten toepassen voor de opdrachtgerichte 

kwaliteitsbeoordeling van controleopdrachten bij organisaties van openbaar 

belang zoals omschreven door artikel 4/1 van het Wetboek van 

vennootschappen, alsook van de controleopdrachten bij de op een niet-

gereglementeerde markt genoteerde vennootschappen. 

 

 

Met confraternele groeten, 

 

 

 

 

Thierry DUPONT 

Voorzitter 
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